
 

 

ARRENDAMENTOS 

(Portaria 98-A/2015 em 31 de Março) 

 

 RECIBO DE RENDA ELECTRÓNICO 

São obrigados à emissão sob esta forma, praticamente todos os contribuintes.  

Ficam dispensados os sujeitos passivos que cumulativamente: 

a) Não possuam, nem estejam obrigados a possuir, caixa postal eletrónica (vulgo, 

notificações eletrónicas) previstas na Lei Geral Tributária; e 

b) Não tenham auferido, no ano anterior, rendimento da categoria F em montante 

superior a duas vezes o valor do IAS (419,22 x 2 = 838,44 €) ou, não tendo auferido 

naquele ano qualquer rendimento desta categoria, prevejam que lhes sejam pagas rendas 

em montante superior àquele limite. 

 

- Ficam igualmente dispensados: 

a) As rendas correspondentes aos contratos do Regime do Arrendamento Rural 

(Decreto-Lei 294/2009 de 13/10); e 

b) Os sujeitos passivos que sejam titulares de rendimentos de rendas e que tenham, a 31 

de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam tais valores, idade igual ou 

superior a 65 anos. 

O recibo de renda eletrónico é emitido em duplicado, destinando-se o original a dar 

quitação ao inquilino, ficando o duplicado para o senhorio. 

 



 

 

 CONTRATOS CELEBRADOS  

(ARRENDAMENTO e SUBARRENDAMENTO e respetivas promessas) 

- Obrigatoriedade de comunicação por via eletrónica no Portal da AT (através de 

formulário – modelo 2) do início, alteração e cessão dos contratos de arrendamento. 

Apenas quem fica dispensado de recibos eletrónicos continua a poder entregar o 

contrato de arrendamento em qualquer Serviço de Finanças, até ao fim do mês 

seguinte ao do início do arrendamento. 

- A liquidação/emissão de guia de imposto de selo, quando devida, é efetuada pela AT 

na sequência da submissão ou entrega da declaração anteriormente indicada. O valor do 

Imposto do Selo corresponderá a 10% e incidirá sobre renda mensal (verba 2 – TGIS). 

 

 COMUNICAÇÃO ANUAL DE RENDAS (Declaração Modelo 44) 

Os sujeitos passivos dispensados da obrigação de emissão de recibo de renda 

eletrónico e que não tenham optado por sua livre iniciativa, estão obrigados a submeter 

de forma eletrónica ou optar pela sua entrega em papel em qualquer Serviço de 

Finanças, até ao fim do mês de Janeiro de cada ano. 

 

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

1. A Obrigação de emissão do recibo de renda eletrónico produz efeitos desde 1 de 

janeiro de 2015. 

2. Em conformidade com o disposto na Lei, os recibos de quitação em papel emitidos 

nos meses de janeiro a abril do ano 2015 devem ser emitidos eletronicamente 

conjuntamente com o recibo de renda eletrónico emitido no mês de maio do mesmo 

ano. 

3. Como NOTA PESSOAL acrescentarei ainda que os valores relativos a eventuais 

retenções de IRS/IRC seguem idêntico procedimento. 

 

CONTASCONNOSCO propõe apoiar-vos em mais esta obrigação. Teremos o tipo de 

serviço ajustado ao que nos for solicitado, com a contraprestação a combinar entre 

ambas as partes. 

 

Atendendo à utilidade, esta informação pode ser divulgada de forma pública. 

 

Esperamos por si!  


